
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional, yaitu dengan cara mengumpulkan data 

sekaligus pada satu waktu dengan tujuan untuk mencari hubungan 

Kecerdasan Emosional dan Status Gizi dengan Prestasi Belajar pada siswa 

SMP Negeri 22 Bandar Lampung (Notoatmodjo, 2010). 

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan 

Desember 2013 di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. 

 

3.3. Populasi Penelitian 

 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP 

Negeri 22 Bandar Lampung yang berjumlah 829 orang. 

 

3.4. Sampel Penelitian 

 

Metode pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random 

sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara menentukan karakteristik 

umum dari anggota populasi lalu menentukan strata dari jenis karakter 
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tersebut dan barulah sampel diambil secara acak dari masing-masing strata 

tersebut, dengan kriteria inklusi sebagai berikut: 

1. Siswa SMP Negeri 22 Bandar Lampung usia 12-14 tahun yang bersedia 

mengikuti seluruh prosedur penelitian.  

 

Kriteria eksklusi sebagai berikut: 

1. Pernah mengalami cedera kepala berat.  

2. Dalam 1 bulan terakhir, pernah mengalami batuk > 2 minggu, diare > 2 

minggu, penurunan nafsu makan, terdiagnosa keganasan. 

 

Besar sampel : 

    
   (

   √        √         

     
)
  

 

Keterangan : 

Zα  = deviat baku alfa (kesalahan) 

Zβ  = deviat baku beta 

    = proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya (0,3)  

penelitian sebelumnya 

    = 1-    

    = proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan judgment  

peneliti 

    = 1-   

      = selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna 

P  = proposi total = (     ) / 2 

Q  = 1-P 

 

Menghitung Besar Sampel: 

Kesalahan tipe I ditetapkan sebesar 5%, hipotesis dua arah, sehingga 

  =1,96. 

Kesalahan tipe II ditetapkan sebesar 20%, maka   = 0,84. 

Penentuan nilai       dengan menetapkan OR memakai persamaaan berikut: 
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Dengan memasukkan nilai OR pada penelitian sebelumnya yaitu 2,25 

(Setiawati dkk. 2002) 

OR = 
          

         
 

2,25 = 
          

          
 

P1= 
     

     
  

P1= 0,49 

 

Memasukan ke dalam rumus: 

    
   (

   √        √         

     
)
 

n 1 = n 2 = (
     √                     √               

    
) 

         
            

    
 

=(9,89)² 

=97,81 dibulatkan menjadi 98 

 

Untuk mengantisipasi kesalahan dalam penelitian biasanya ditambahkan 10 

% dari besar sampel yang diperoleh sebagai cadangan, hasilnya adalah 98 x 

10% =107. Untuk memperoleh besar proporsi sampel pada masing-masing 

kelas di SMP Negeri 22 Bandar lampung, maka digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

n = 
                   

                   
 X Jumlah sampel 
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Dengan rincian perhitungan sebagai berikut: 

1. Kelas VII sebesar 273 siswa 

2. Kelas VIII sebesar 249 siswa 

3. Kelas IX sebesar 307 siswa 

 

Jadi jumlah seluruh siswa SMP Negeri 22 adalah 829 siswa. Proporsi sempel 

siswa yang menjadi responden: 

 

Tabel 2. Proporsi Sempel siswa 

 

No Kelas Perhitungan 

1. VII        

   
X 107 = 35 

2. VIII    

   
  X107 = 32 

3. IX    

   
 X 107 = 40 

 Total:                                                        107 siswa  

 

Tabel 3. Pengambilan Sampel Perkelas 

 

Kelas A B C D E F G H I J K Jumlah 

VII 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 35 

VIII 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3  32 

IX 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 40 

Total:            107 

 

3.5.  Identifikasi Variabel 

 

a. Variabel Terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah 

prestasi belajar. 

b. Variabel Bebas (independent variable) bebas dalam penelitian ini adalah 

kecerdasan emosional dan status gizi. 
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3.6. Definisi Operasional 

 

Tabel 4. Definisi Operasional 

 

 Variabel  Definisi Alat Ukur  Hasil Ukur Skala 

Ukur 

Prestasi 

Belajar 

Prestasi belajar 

dapat diukur dengan 

mencari rata-rata 

dari nilai total hasil 

ujian (Pamularsih, 

2009) 

Arsip sekolah 

berupa nilai mid 

semester ganjil 

tahun ajaran 

2013-2014 untuk 

semua mata 

pelajaran. 

Nilai Ketuntasan 

Kelulusan 

Minimal rata-rata 

A. 81-100 tinggi 

B. 65-80 sedang 

C. 64-50  rendah 

(Depdiknas, 

2008). 

 

Ordinal 

Kecerdasan 

Emosional 

Kecerdasan 

emosional adalah 

kemampuan 

individu dalam 

mengenali, 

memahami perasaan 

dirinya dan orang 

lain, mengendalikan 

perasaannya sendiri, 

menjalin hubungan 

serta memotivasi 

diri sendiri untuk 

menjadi lebih baik 

(Goleman,2001) 

 

Kecerdasan 

Emosional 

diukur dengan 

menggunakan 

kuisioner 

Emotional 

Quotient. 

A. Baik: 

    70-100 

B. Cukup: 

     69-50 

C. Kurang: 

    <50 

(Darmawan, 

2003). 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Gizi Status gizi yang 

akan diukur 

menggunakan 

penilaian 

antropometri, yaitu 

tinggi badan dan 

berat badan  disertai 

umur. Indikator 

yang dipakai adalah  

IMT/U  5-18 Tahun 

(Kemenkes, 20101). 

Timbangan dan 

microtoice 

A. Sangat Kurus: 

     < -3SD 

B. Kurus : 

    -3SD s/d -2SD 

C. Normal: 

    -2SD s/d 1SD 

D. Gemuk: 

>1SD s/d   >2SD 

 

(Kemenkes,2010) 

Ordinal 
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3.7. Alat dan Cara Penelitian 

 

3.7.1. Alat Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan alat-alat sebagai berikut: 

a. Timbangan injak dengan ketelitian 0,1 kg untuk mengukur berat 

badan siswa. 

b. Microtoice  dengan ketelitian 0,1 cm untuk mengukur tinggi badan 

siswa. 

c. Kuisioner identitas  

d. Kuisioner kecerdasan emosional 

e. Alat tulis 
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3.7.2. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Pengolahan data dan Analisis Data 

 

3.8.1. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah 

kedalam bentuk tabel-tabel, kemudian data diolah menggunakan 

software uji statistik. Kemudian, proses pengolahan data menggunakan 

program komputer ini terdiri dari beberapa langkah: 

Gambar 3. Prosedur Penelitian 

Melakukan cross check 

dan memilah subjek 

penelitian yang sesuai 

dengan kriteria inklusi 

 

menganalisis data 

yang telah 

diperoleh 

 

Melakukan uji statistik 

terhadap variabel yang 

diteliti dengan 

menggunakan perangkat 

lunak komputer.  

Mengumpulkan 

data mengenai hasil 

mid semester ganjil 

tahun ajaran 2013-

2014 semua mata 

pelajaran dari arsip 

sekolah  

 

pengukuran 

kecerdasan 

emosional 

dengan cara 

membagikan 

kuisioner 

 

Pengukuran berat badan 

(BB) dan tinggi badan 

(TB) dengan 

menggunakan   timbangan 

dan mikrotoise. Kemudian 

menghitung Indeks Massa 

Tubuh dengan rumus: IMT 

= BB (Kg) : TB
2
(M)  

untuk mencari IMT 

kemudian dibagi dengan 

umur siswa. 

Wawancara 

menggunakan 

kuisioner yang berisi 

identitas dan 

pertanyaan untuk 

menyingkirkan 

kriteria ekslusi. dan 

dilakukan Informed 

Consent 
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a. Koding, untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang 

dikumpulkan selama penelitian ke dalam simbol yang cocok untuk 

keperluan analisis. 

b. Data entry, memasukan data kedalam komputer. 

c. Verifikasi, memasukkan data pemeriksaan secara visual terhadap 

data yang telah dimasukan kedalam komputer. 

d. Output computer, hasil yang telah dianalisis oleh komputer 

kemudian dicetak. 

 

3.8.2. Analisis Data 

Analisis statistik untuk mengolah data yang diperoleh akan 

menggunakan software uji statistik di mana akan dilakukan 2 macam 

analisa data, yaitu analisa univariat, dan bivariat. 

1. Analisis Univariat 

Analisa ini digunakan untuk menentukan distribusi frekuensi dari 

masing-masing variabel terkait, yaitu kecerdasan emosi, status gizi 

dan prestasi belajar pada populasi penelitian. 

 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan satu  variabel bebas dengan satu variabel terikat dengan 

menggunakan uji statistik. Uji statistik yang digunakan dan dipilih 

berdasarkan dari kategori variabel terkait. Pada penelitian ini 

variabel bebas maupun variabel terikat merupakan data kategorik 

berupa  ordinal, yaitu variabel kategorik yang tidak sederajat atau 
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bertingkat, sehingga uji statistik yang digunakan adalah uji Chi-

Square apabila data memenuhi syarat uji chi-square, apabila data 

tidak memenuhi syarat akan dilakukan uji fisher atau kolmogorov-

smirnov (Dahlan, 2012). Selanjutnya akan dihitung nilai OR atau 

Odds Ratio apabila OR >1, menunjukan bahwa faktor yang diteliti 

merupakan faktor resiko. Apabila OR <1 menggambarkan faktor 

protektif dan jika OR=1 atau mencakup angka 1 berarti bukan faktor 

resiko (Satroasmoro, 2010). 

 

3.9. Etika Penelitian 

 

Penelitian ini telah melewati ethical clearance dan dalam pelaksanaanya telah 

melewati informed consent. 


